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Nr sprawy: BR.0012.10.4.2021 

Sz. P. 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 
 /w miejscu/ 

 
 

Odpowiadając na pismo z dnia 11 marca 2021 r., nr BR.0012.10.4.2021 dotyczące m.in. 

wniosku Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie z posiedzenia, które 

odbyło się w dniu 9 marca 2021 r. w przedmiocie opracowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie lub Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu ekspertyzy/raportu, 

przedstawiających wpływ ujęcia wody w miejscowości Krajkowo na środowisko, a także wpływ 

działalności gospodarczej i ilości osób zamieszkałych na terenie strefy ochronnej na ujęcie wody, 

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż wykonanie przedmiotowych opracowań nie mieści się we 

właściwości rzeczowej wyżej wskazanych organów. 

Wykonanie, czy też zlecenie niezależnej dokumentacji, o której mowa na wstępie wykracza 

poza zakres zadań Wód Polskich, o którym mowa w art. 240 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), jak również poza katalog zadań Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Poznaniu wskazany w art. 131 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247). 

Niemniej jednak, przekazano wniosek Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej 

w Mosinie do wyżej wskazanych organów, jak również skierowano pisma z zapytaniem czy w ramach 

prowadzonych przez nie postępowań wykonywano opracowania o określonej na wstępie tematyce. 

Niezależnie, wysłane zostanie również zapytanie do właściciela ujęcia wody - spółki Aąuanet S.A. 

czy jest w posiadaniu dokumentacji w przedmiotowym zakresie. 

O dokonanych ustaleniach, zostanie Pani poinformowana odrębnym pismem. 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat /w miejscu/; 
2. a/a. 

Do wiadomości: 
1. Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie /w miejscu/; 
2. Sekretarz Gminy /w miejscu/. 

Sprawę prowadzi: 
Natalia Rynkowska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska 

 tel. 618-109-567, e-mail: natalia.rynkowska@mosina.pl 
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